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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল; এলাকা সম�য়কারী িগয়াস উি�ন
ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক মঈন তালুকদার ও হিবগ� সদর উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক েমাতািলব তালুকদার দুলাল।

নাগিরক সংগঠন সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক এর সারােদেশর েনতা-কমৰ্ীেদর কমৰ্তৎপরতা িনেয় ধারাবািহকভােব �কািশত 
হে� সুজন ই-সংবাদ। এবাের �কািশত েতি�শতম সংখ্যা।

কেরানাকােল আকবর েহােসেনর অনন্য দৃ�া� �াপন

রাজৈনিতক দলগুেলার মেধ্য যখন মুখ েদখােদিখ ব� তখন রাজৈনিতক স�ীিতর এক 
অনন্য দৃ�া� �াপন করেলন ঢাকা দিক্ষণ িসিট কেপৰ্ােরশেনর ৭৫ নং ওয়ােডৰ্র কিমশনার, 
িদ হা�ার �েজে�র িপস অ্যা�ােসডর ও নাগিরক সংগঠন সুজন-এর সদস্য জনাব আকবর 
েহােসন। িতিন একিট রাজৈনিতক দেলর পিরচয় বহন করেলও ওয়ােডৰ্র সকল রাজৈনিতক 
দেলর েনতৃবৃ�েক একি�ত কের কেরানায় কাজ হারােনা দু� মানুেষর মােঝ খাদ্য িবতরণ 
কেরন। সরকাির �াণ িবতরণ িনেয় যখন নানা ধরেনর অিনয়ম চলেছ, তখন ��তার 
দৃ�া� �াপন কের আওয়ামী লীগ ও িবএনিপসহ িবিভ� রাজৈনিতক দেলর েনতৃবৃে�র 
উপি�িতেত সরকাির �াণ িবতরেণর পাশাপািশ ব্যি�গত উেদ্যােগ ৫ েম েথেক শুরু কের 
২৬ জুন ২০২০ পযৰ্� েমাট ৫ ধােপ ১৩৬৫িট দু� পিরবােরর মােঝ পিরবার�িত ৫ েকিজ 
চাল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ িচড়া ও আধা েকিজ মুিড় িবতরণ কেরন িতিন। 

খাদ্যসাম�ী িবতরণকােল জনাব আকবর েহােসন বেলন আপনারা আমােক েভাট িদেয় 
িনবৰ্ািচত করেছন। আিম আপনােদর খােদম। আমার কােছ রাজৈনিতক পিরচয় বড় নয়। 
আমার কােছ আপনােদর পিরচয় আপনারা আমার স�ািনত েভাটার। জনগেণর আমানত 
জনগেণর হােত ��তার সােথ তুেল েদওয়ার পাশাপািশ দুঃসমেয় অসহায় মানুেষর পােশ 
দাড়ােনােক আিম আমার কতৰ্ব্য বেল মেন কির। আিম সকল রাজৈনিতক দেলর েনতৃবৃ�েক 
সােথ িনেয়ই এই কাজগুেলা করেত চাই। একইসােথ চাই রাজনীিতেত িবরাজমান 
পার�িরক িবেরািধতার সং�ৃিতর পিরবেতৰ্ পার�িরক সহেযািগতার সং�ৃিতর গেড় 
তুলেত। কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় িতিন সকেলর �িত �া�্যিবিধ েমেন চলারও আ�ান 
জানান। উে�খ্য, জনাব আকবর েহােসন একসময় সুজন-ঢাকা েজলা কিমিটর 
সহসভাপিতর দািয়� পালন করেলও রাজনীিতেত সি�য়ভােব স�ৃ� হওয়ার কারেণ 
িনয়মানুযায়ী সুজন-এর েনতৃ� েছেড় েদন।

িপিসআর ল্যাব �াপেনর দািবর �িত সুজন-এর সংহিত �কাশ

কেরানাভাইরাস পরীক্ষার জন্য ঝালকািঠ সদর হাসপাতােল িপিসআর ল্যাব �াপেনর দািবর 
�িত সংহিত �কাশ কেরেছ সুজন-ঝালকািঠ েজলা ও উপেজলা েনতৃবৃ�। গত ৮ জুলাই 

২০২০-এ ঝালকািঠ ে�স�াব আেয়ািজত এক মানবব�েন সুজন-এর পক্ষ েথেক সংহিত 
�কাশ কের ব�ব্য রােখন, সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ও সদর 
উপেজলা পিরষেদর ভাইস- েচয়ারম্যান জনাব মঈন তালুকদার, সদর উপেজলা কিমিটর 
সভাপিত জনাব জাহা�ীর েহােসন ও স�াদক জনাব আ�াস িসকদার (সাধারণ স�াদক, 
ঝালকািঠ ে�স�াব)। ঝালকািঠ ে�স�ােবর সভাপিত িচ�র�ন দে�র েনতৃে� অনুি�ত 
মানবব�েন আেরা ব�ব্য রােখন কিমউিন� পািটৰ্র সাধারণ স�াদক �শা� দাস হির, 
ে�স�ােবর সহ-সাধারণ স�াদক েক এম সবুজ, �ীড়া ও সাং�ৃিতক স�াদক অেলাক 
সাহা, �াথিমক সহকারী িশক্ষক সমােজর সভাপিত রিফকুল ইসলাম �মূখ। উে�খ্য, সুজন 
ছাড়াও দািবর সােথ সংহিত �কাশ কেরন বাংলােদেশর কিমউিন� পািটৰ্, বাংলােদশ ছা� 
ইউিনয়ন, বাংলােদশ �াথিমক সহকারী িশক্ষক সমাজ, দুর� ফাউে�শন, ইয়ুথ অ্যাকশন 

েসাসাইিট, র�কিনকা ফাউে�শন, মানবকল্যাণ েসাসাইিট, কােলরক� শুভ সংঘ, �থম 
আেলা ব�ুসভা �ভৃিত সংগঠনসমূহ।

কেরানা েমাকােবলায় জনসেচতনতা বৃি�েত তৎপর শিহদুল 
ইসলাম

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেকই িনজ এলাকায় জনসেচতনতা বৃি�র কােজ েনেম 
পেড়েছন যেশার েজলার অভয়নগর উপেজলা সুজন-এর সহ-সভাপিত জনাব শিহদুল 
ইসলাম। অভয়নগর উপেজলার ভা�ােগট, ে�মবাগ, নওয়াপাড়া, মহাকাল �ভৃিত 
এলাকাসহ ১০ িট �ােম কেরানা �িতেরােধ ব্যাপক �চারণা চালান িতিন । জনসেচতনতা 
সৃি�র মূল বাতৰ্াসমূহ িছল মা� পিরধান করা; বার বার সাবান িদেয় হাত েধায়া; খুব েবিশ 
�েয়াজন না হেল বািড়র বাইের না যাওয়া; অথৰ্াৎ সকল �া�্যিবিধ েমেন চেল িনেজ িনরাপদ 
থাকা, পিরবােরর অন্যেদর িনরাপদ রাখা ইত্যািদ। এছাড়াও িতিন �ােমর তরুণেদর 
সংগিঠত কের িবিভ� রা�া ও �িত�ানেক জীবাণুমু� করার জন্য জীবাণুনাশনক ে� করা, 
দির�েদর মেধ্য সাবান িবতরণ করা, িটউবওেয়েলর সােথ সাবান েবেঁধ েদওয়া ইত্যািদ 
কাযৰ্�মও পিরচালনা কেরন। এখনও তারঁ উেদ্যাগ েথেম েনই।

হিবগ� সদর উপেজলা কেরানাভাইরাস �িতেরাধ কিমিট গিঠত
সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর 
যু�-সােধারণ স�াদক আলহা� 
মীর দুলাল েক আ�ায়ক ও 
েমাহা�দ আশরাফ উি�ন েচৗধুরী 
অিনক সদস্য সিচব কের হিবগ� 
সদর উপেজলা কেরানাভাইরাস 
�িতেরাধ কিমিট গিঠত হেয়েছ। গত 
১৪ জুন ২০২০-এ, ৩১ জন সদস্য 
সম�েয় গিঠত এই কিমিটর যু� 
আহবায়ক িনবৰ্ািচত হেয়েছন ৈসয়দ 

মিশউর রহমান কামাল, তপন েগাপ, েমাঃ মুসা আহেমদ রাজু , েমাঃ নােয়ব েহাসাইন, 
েমাতািলব তালুকদার দুলাল, েমাঃ িমনহাদ আহেমদ েচৗধুরী ও ইমরান আহেমদ সাজন। 
হিবগ� েজলা কেরানাভাইরাস �িতেরাধ কিমিটর আ�ায়ক ও েজলা সুজন-এর সাধারণ 
স�াদক েচৗধুরী িমজবাহুল বারী িলটন ও সদস্য সিচব ফারহাদ আহেমদ েচৗধুরী এই কিমিট 
অনুেমাদন েদন।


